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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 08.01.2019 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 

Usnesení č. 1/5/19: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/5/19: RM ukládá paní starostce a majetkoprávnímu odboru projednat s odborem 

územního plánování prověření možnosti zapracování do změny územního plánu plochy vhodné 

pro umístění parkoviště v lokalitě v blízkosti hřbitova, která vychází z analýzy územní studie 

S10.  

 

Usnesení (úkol) č. 3/5/19: RM ukládá zpracování doplnění ceníku na jednodenní pronájem 

prostor restaurace ve Společenském domě na ulici Herbenova s rozlišením na letní a zimní 

(topnou) sezóna. 

 

Usnesení č. 4/5/19: RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem restaurace a jejího 

zázemí na ulici Herbenova pro pořádání Vinařského plesu dne 25.01.2019 s Hustopečským 

vinařským bratrstvem z.s., se sídlem: Údolní 1709/11, 693 01 Hustopeče, IČ 22870679.  

 

Usnesení č. 5/5/19: RM neschvaluje podání odvolání proti rozsudku č.j. 7 C 1/2014-211 ve 

věci žalobce: Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 sídlem Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha 3 proti žalovanému: Město Hustopeče, IČO: 00283193 sídlem 

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče o určení vlastnického práva.  

 

Usnesení č. 6/5/19: RM schválila vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene se společností GasNet, s.r.o. Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 

27295567 zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 

499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311.  

 

Usnesení č. 7/5/19: RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku města 

Hustopeče č. 1/2019 o nočním klidu. Text nové vyhlášky je přílohou.  

 

Usnesení č. 8/5/19: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání s 

paní Annou Ivanovnou Malíkovou, se sídlem Javorová 821/11, 693 01 Hustopeče, IČO 

75503191 na pronájem části objektu občanské vybavenosti - poliklinika, který je součástí 

pozemku parc. č. 1074/2 o výměře 407 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří zapsaného 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu 

vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, na adrese Hybešova 

1417/5, 6 93 01 Hustopeče, a to místnosti v 1. nadzemním podlaží, na dobu neurčitou, s 

jednoměsíční výpovědní dobou, za účelem poskytování masérských, rekondičních a 

regeneračních služeb. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 9/5/19: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s paní …, trvale bytem Brněnská 

…, 693 01 Hustopeče na pronájem části pozemku města Hustopeče parc. č. 656/2 o orientační 

výměře 53 m2 vedeného jako vedeného jako ostatní plocha zapsaného u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 
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katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za účelem parkování vozidel, a to na dobu 

určitou do 31.12.2019 s jednoměsíční výpovědní dobou. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 10/5/19: RM pověřuje stavební komisi, posouzením možnost pronájmu části 

pozemku města Hustopeče parc. č. 2500/117 o orientační výměře 32 m2 vedeného jako ostatní 

plocha zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za účelem užívání předmětné části 

pozemku.  

 

Usnesení č. 11/5/19: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností E.ON Distribuce a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 na 

stavbu "Hustopeče, Hradní, kNN …", která byla realizována na pozemku parc.č. 1236/1, k.ú. 

Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 5.000,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 12/5/19: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

vedení IS se společností Dial Telecom a.s., Křižíkova 36a/237, Praha, IČ: 28175492 na uložený 

optický kabel na pozemcích města parc.č. 2879/51, 2879/53, 2879/54, 2879/114, 3093/5, 

4544/68, 4631/12 2, 4631/123, 4631/131, 4631/46, 4631/47, 4631/57, 4631/58, 4631/70, 

4631/71, 4631/78, 4631/88, 4631/90, 4631/91, 4631/92, 4631/95, 4631/96, 4650/46, 4740/15, 

4740/19, 4740/20, 4740/21, 4746/11, 4772/8, 4773/1, 4773/2, 4778, 4792/38, 4841/1, 4843/2, 

8418/ 1 v k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úhradu 79.020,-Kč bez DPH.  

 
Usnesení č. 13/5/19: RM schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci 

stavby vedené pod označením „16010-050238  VPIC Hustopeče - ul. Brněnská-Žižkova " se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 6, 130 00 Praha 3, IČ: 

04084063 zastoupená na základě plné moci společností Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, 

142 01 Praha 4, IČ: 25788680. 

 

Usnesení č. 14/5/19: RM schválila smlouvu o poskytnutí vzájemného plnění na Hustopečské 

skákání s: 

1. Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 299/24, 693 01 Hustopeče, IČ 

29372143 

2. GRAWEB s.r.o.se sídlem Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče, IČ 26924731 

3. Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Hustopeče se sídlem Masarykovo 

nám. 1, 693 01 Hustopeče, IČ 16355474 

 

Usnesení č. 15/5/19: RM schválila udělení věcného daru v hodnotě 1.000 Kč pro oceněného 

za město Hustopeče na akci Fotbalista roku vyhlášenou Okresním fotbalovým svazem v 

Břeclavi. Vyhlášení se uskuteční 9.2.2019 v Boleradicích. 

 

Usnesení č. 16/5/19: RM schválila čerpání z rezervního fondu Základní školy Hustopeče, 

Nádražní 4, ve výši 44.000 Kč na nákup pomůcek pro žáky.  

 

Usnesení č. 17/5/19: RM schválila Příspěvek zaměstnavatele max. 40 Kč za 1 oběd  

Příspěvek ze sociálního fondu 9 Kč za 1 oběd  

Platba zaměstnance je v návaznosti na dodavatele obědu následující:  

ZŠ Komenského doplatek 25 Kč  

SOŠ a SOU Hustopeče konzumace ve ŠJ doplatek 36 Kč  

SOŠ a SOU Hustopeče do nosiček doplatek 31 Kč  

Městská nemocnice doplatek 31 Kč  
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Usnesení č. 18/5/19: RM postoupila žádost na pokácení stromů v areálu Mateřské školy Školní 

k posouzení Komisi životního prostředí. Žádost je přílohou.  

 

Usnesení č. 19/5/19: RM schválila zpracování vyhlášení výběrového řízení na zpracování 

projektové dokumentace projektu EPC na dodávku kotlů v areálu SPOZAM. 

 

Usnesení č. 20/5/19: RM schválila znění a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení pro chatky a karavany - 

Hotel Formanka Hustopeče".  

  

Usnesení č. 21/5/19: RM schválila projektovou dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu " Hustopeče, Gen.Peřiny, rozšíření NN, 

…", která bude realizována na městském pozemku parc.č. 4542/410, 4542/316, 4542/228, 

4542/333 a 4542/319, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 22/5/19: RM se seznámila s problematikou a návrhem úprav dopravního značení 

na parkovištích ve městě. Problematice se bude i nadále věnovat a bude hledat nejvhodnější 

řešení.  

 

Usnesení č. 23/5/19: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 24/5/19: RM schválila udělení výjimky z místní úpravy provozu pro Stavby RUFA 

s.r.o., Velké Němčice, vjezd nad 3,5t, vytvoření pohyblivého pracovního místa a zábor 

parkoviště na ulici Polní, parc. č. 4542/2 za účelem provedení městské stavby "Hustopeče, 

chodník v úseku Komenského – Žižkova". 

 

Usnesení č. 25/5/19: RM schválila úpravu ceníku pro stánkový prodej v rámci akce Slavnosti 

Mandloní a vína. Pro řemesla a mandlové produkty je 240 Kč/bm, pro občerstvení 600 Kč/bm. 

Cena platí již pro rok 2019.  

 

Usnesení č. 26/5/19: RM schválila zřízení komise pro územní rozvoj. Předsedkyně – …, 

tajemník – …, členové – …, …, …, …, …, …, …, … 

 

 

 

 

V Hustopečích dne 08. 1. 2019 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


